
w sprawie powołania komisji wizytującej lokale zgłoszone jako miejsce prowadzenia 
żłobka lub klubu dziecięcego

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 04 lutego 201 lr. o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat 3 ( tekst jednolity: Dz. U. z 200lr., Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) zarządza co następuje:

§ i
Powołuje się komisję wizytującą lokale zgłoszone jako miejsce prowadzenia żłobka lub klubu 

dziecięcego w celu ustalenia czy podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy 

zapewnia w lokalu bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi.

§2
1. W skład komisji wchodzą:

1) Monika Konieczna -  młodszy referent ds. społeczno -  administracyjnych, oświaty i 

promocji gminy -  przewodniczący komisji

2) Ewa Szymańska -  inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i pozyskiwania środków -  

członek komisji

3) Zbigniew Niewczas -  podinspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej -  członek 

komisji

2. Ustala się wzór protokołu z wizytacji lokalu, który stanowi załącznik do niniejszego 

zarządzenia.

Zarządzenie Nr 12/2013
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 19 lutego 2013r.

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Lichnowy.

§4
Zarządzenie wchodzi w życic z dniem podpisania.

M ichalski,



Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 19 lutego 2013r.

Protokół N r ......./.......

z dnia...................................

sporządzony na okoliczność wizytacji lokalu zgłoszonego jako miejsce prowadzenia 

żłobka lub klubu dziecięcego.

Wizytacja została przeprowadzona przez komisje powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy 

Lichnowy Nr 12/2013 z dnia 19 lutego 2013r. w składzie:

1. Monika Konieczna -  młodszy referent ds. społeczno -  administracyjnych, oświaty i 

promocji gminy

2. Ewa Szymańska -  inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i pozyskiwania środków

3. Zbigniew Niewczas -  podinspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

W celu wizytacji lokalu zgłoszonego jako miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. 

Wizytacje przeprowadzono w .....................................................................................................
(miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego)

w wyniku złożenia przez.............................................................................................................

w dniu................................wniosku o wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych.

W wyniku ustaleń dokonanych podczas przeprowadzonej wizytacji oraz w świetle 

zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że w lokalu zgłoszonym jako miejsce prowadzenia 

żłobka lub klubu dziecięcego zapewnione są/ nie są zapewnione* bezpieczne i higieniczne 

warunki wychowania i opieki nad dziećmi, tj. podmiot spełnia/ nie spełnia * wymogi 

wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 201 lr. w 

sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (dz. 

U. z 201 lr. Nr 69, poz. 367)

Stwierdzono nieprawidłowości/ nie stwierdzono nieprawidłowości



Podpis wizytowanego Podpisy Komisji:

Lichnowy, dnia




